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1. Inloggen
Het bewijsnummerportaal is beschikbaar via 
https://bewijsnummers.doctrails.net

Na uw eerste inlassing ontvangt u een mail met daarin een link om uw 
persoonlijke gebruikersnaam en login aan te maken.

Zodra u deze heeft aangemaakt kunt u hiermee verder aan de slag. 

Voer uw gegevens in en klik op                               .

Wegwijs binnen het 
bewijsnummerportaal



2. Medewerkers toevoegen
Binnen elk bedrijf is er één collega die het portaal beheert. 

Als beheerder krijgt u de mogelijkheid om collega’s toe te voegen.
Zij ontvangen geen mails, maar krijgen wel toegang tot het volledige
portaal.

Zo ga je te werk:

Ga in de linker navigatie naar INSTELLINGEN en kies vervolgens PROFIELGEGEVENS.
Helemaal onderaan dit scherm vindt u een blok MEDEWERKERS.

Medewerkers toevoegen kan door op de knop                                  te klikken, het onderstaande scherm te
vervolledigen en op de knop                                    te klikken.



3. Bewijsnummers opzoeken
Ga in de linker navigatie naar DIGITALE BEWIJSNUMMERS
en kies vervolgens PRINT. 

De tab PRINT bevat de bewijsnummers van advertenties in onze
printmedia. In een later stadium zal hier een tab DIGITAL aan toegevoegd
worden waar u uw  bewijsnummers uit onze digitale media zal terugvinden.

U krijgt een overzicht van al uw bewijsnummers en kan via de knop                                  een specifieke
advertentie opzoeken.

Vul uw zoekcriteria in en klik op  

Vervolgens kan u uw zoekresultaten sorteren door op de kolomtitels te klikken. 



Uw bewijsnummer openen kan op twee manieren: 

Via REFERENTIE ADVERTEERDER
U krijgt de pagina te zien waar uw advertentie zich bevindt en kan
bladeren doorheen de uitgave.

Via PRODUCT
U krijgt het flatplan van de volledige krant te zien.

Via de navigatie bovenaan kan u steeds navigeren naar één van beide
views.

Bovenaan vindt u de specifieke informatie van uw bewijsnummer terug.
Door te klikken op een pagina in het flatplan of in de bladermodule opent
zich een pdf.



4. Bewijsnummers doorsturen
U kan uw bewijsnummers ook doorsturen indien u dat
wenst. De ontvanger krijgt het flatplan van de volledige
krant te zien, maar ook de dubbele pagina met de adver-
tentie en de pagina ervoor en erna.

Zo ga je te werk:

Zoek het bewijsnummer op dat u wenst door te sturen. 

Vink de bewijsnummers aan die u wenst door te sturen en klik op de knop 

Vul het onderstaand scherm aan en klik rechts onderaan op de knop



5. Headers en footers uploaden
Wanneer u bewijsnummers doorstuurt kan u deze 
personaliseren met uw eigen header en footer.

Zo ga je te werk:
Ga in de linker navigatie naar DIGITALE BEWIJSNUMMERS
en kies vervolgens E-MAIL INSTELLINGEN. Klik op 
TOEVOEGEN.

Laad je header op en klik op OPSLAAN. 
Opgelet: de header dient de juiste afmetingen te hebben (650x134 px) en
aangeleverd te worden in .png, .gif, .jpg of .jpeg.

In het veld ‘Footer’ kan je je persoonlijke signature ingeven.


